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Öz 

Yolsuzluk olgusunun temelinde kamusal kaynaklara dayalı sebepsiz zenginleşme bulunmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, ulaşılabilir veri setine sahip 17 ülkede 2010-2018 dönemi için kamu harcamaları-
nın yolsuzluk üzerindeki etkisini analiz etmektir. Genel anlamda kamu harcamalarının yüksek olduğu 
ülkelerde yolsuzlukların da yüksek olması beklenmektedir. Çalışmada inceleme konusu yapılan kamu 
harcamaları yatırım harcamaları, transfer harcamaları ve cari harcamalar olmak üzere üç alt kalem 
şeklinde belirlenmiştir. Bu noktada özellikle kamu harcama kalemleri içerisinde en fazla yolsuzluğa 
açık olacağı düşünülen kalemin yatırım harcamaları olacağına dair hipotez test edilmeye çalışılması 
amaçlanmıştır. Çalışmada statik panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 
kamu harcamalarının en önemli iki kalemi olan yatırım harcamaları ile cari harcamaların yolsuzluk 
üzerindeki etkisi negatif ve istatistiki bakımdan anlamlı iken, sosyal devlet olma gereği olarak yapılan 
transfer harcamalarının yolsuzluk üzerine anlamlı etkisi bulunmamıştır. Elde edilen bulgulardan hare-
ketle inceleme konusu yapılan ülkelerde kamu harcamalarındaki artışların yolsuzluğu artırdığı belir-
lemesi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Yatırım Harcamaları, Transfer Harcamaları, Cari Harcamalar, Kamu 
Harcamaları. 

JEL Sınıflandırması: D73, H72, H76. 

PUBLIC EXPENDITURE SUB-ITEMS AND CORRUPTION RELATIONS 

Abstract 

The basis of corruption is unjust enrichment based on public resources. The aim of this study is to 
analyze the impact of public spending on corruption for the period 2010-2018 in 17 countries with 
accessible data sets. Corruption is also expected to be high in countries with high public spending in 
general. The public expenditures examined in the study were determined as three sub-items: invest-
ment expenditures, transfer expenditures and current expenditures. At this point, it is aimed to test the 
hypothesis that the item that is thought to be the most open to corruption among public expenditure 
items will be investment expenditures. Static panel data analysis method was used in the study. Ac-
cording to the findings, while the effects of investment expenditures and current expenditures, which 
are the two most important items of public expenditures, are negative and statistically significant on 
corruption, transfer expenditures due to the necessity of being a social state have not found a signifi-
cant effect on corruption. Based on the findings obtained, it has been determined that the increases in 
public expenditures in the countries under investigation increased corruption. 

Keywords: Corruption, Investment Expenditures, Transfer Expenditures, Current Expenditures, Pub-
lic Expenditures. 
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1. Giriş 

Kamunun büyüklüğü ve etkinliği tartışmalarında kurumsallaşamama ve dolayısıyla yol-

suzluğa açıklık tarih boyunca karşılaşılan önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çer-

çevede kamunun tüm kötülüklerin kaynağı olarak algılandığı “anarşist” düşünceden, ka-

musuz bir yapının olmayacağı ve her şeyin kamusallığını savunan “sosyalist/komünist” 

düşünceye varıncaya kadar oldukça geniş bir yelpazenin varlığı söz konusudur. Ancak, ka-

musuzluğun da güç olduğu bir yapının varlığında, kamunun özeldeki kaynakların yok edici 

yapısından hareketle T. Hobbes onu “leviathan”a benzetmiştir. Anarşistlerden farklı olarak 

kamuyu kaçınılmaz bir kötü olarak addeden liberal düşünce de kamunun sınırlarının çizil-

mesi gerektiğine vurgu yaparak özelin yapamayacağı veya istismar edeceği alanların ka-

muya devri üzerine yoğunlaşmış ve böylece adalet, diplomasi ile iç ve dış güvenlik gibi 

birincil fonksiyonlar ile büyük bayındırlık harcamaları gibi ikincil fonksiyonlar olarak ad-

landırılan yükümlülükleri kamunun yapabileceğine cevaz vermişlerdir.  

Devletsizliğin mümkün olmadığı perspektifte geleneksel bakış açısında toplumsal an-

lamda zenginliğin kaynağı ise emek olarak görülür. Devletlerin refah seviyesi ve kalkın-

mışlığından bahsedilebilmesi için de refah ve zenginliğin kaynakları, nedenleri, çağına iliş-

kin göstergeleri, bu servet veya ulusal gelirin fertler arasındaki dağılımının incelenmesi 

gerekir (Zeydan, 2016: 338). Bireysel zenginliğin kaynağı ise daha çok kamuya dayandı-

rılmakta ve bunun kökeninde İbn Haldun’un tespitleri dikkatlerden kaçmamaktadır. Rızık 

ve kazanç ayırımında ihtiyaçtan arta kalanı, yani artı-ürün olarak ifade edilen kısmı ele ge-

çirme yolları olarak altı unsurun varlığına işaret etmiştir: (i) siyasal gücü kullanma, (ii) ma-

kam ve mevki sahiplerine yaltaklanma, (iii) halk içinde itibar sahibi olma, (iv) siyasi ve 

iktisadi konjonktürdeki değişikliklerden yararlanma, (v) büyük ölçüde tehlikeli ve riskli 

veya meşru olmayan işlere girişme, (vi) ganimet ve miras (Kozak, 1984: 179-186). Zen-

ginliğin kaynağı olarak sayılan bu unsurlardan ilk dördü kamusal pozisyonda bulunmanın 

yansımaları arasındadır. Kamunun “kaçınılmaz bir kötü” olarak adlandırıldığı yapıda ka-

muya dayalı yolsuzlukların yaygınlığı da her daim gündemi işgal etmiştir. 

İbn Haldun, “şiddet ve baskı uygulayan otoriter kamu yönetimlerinin, zalim devlet yö-

neticilerinin insanların iktisadi faaliyette bulunma, bir şeyler üretme arzusunu körelterek 

gelişmeyi engellediği” görüşündedir. Yine az gelişmişlik veya üçüncü dünya ülkesi tanım-

lamasında Guy Sorman (1988)’ın Oçtavio Paz’a atfen yaptığı tanımlamada yolsuzluğa 

açıklık az gelişmişliğin nedeni olarak ifade etmiştir: “… nerede devlet memurları, siyaset 

adamları yolsuzluklar yapıyorsa ve bu durum yarı resmi bir nitelik kazanmışsa, Üçüncü 

Dünya’dasınız demektir” (Kozak, 1996: 115, 122-123). Yolsuzluğun nedenleri üzerine 
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araştırmalarda yaygın bir şekilde ekonomik, politik ve kültürel faktörler üzerine teorik çer-

çeve inşa edilmiştir. Ekonomik teoriler yolsuzluk işlemlerinde bulunan kişisel çıkar arayışı 

içerisindeki bireyin rasyonel karar alma motifi üzerine yoğunlaşır (Husted, 1999: 339). 

Özelde Üçüncü Dünya için ve genelde gelişmişlik ayırımı olmaksızın bütün dünyada ka-

muya dayalı genel bir yolsuzluk algısının varlığı söz konusu iken, bunun sınırlandırılabilir-

liği tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Kamunun yolsuzluğa açıklığının yanı sıra ka-

musuz bir yapının mümkün olamadığı gerçeğinden hareketle adeta bu iki farklılığı optimize 

eden bakış açısı ise Poper (1989)’ın “Açık Toplum ve Düşmanları”nda şeffaflık ile 

dengelenebileceğine teması bir reçete olarak sunulmuştur. Diğer bir ifadeyle özellikle gerek 

toplumsal düzene bağlı olarak girişim faaliyetlerinin ortaya çıkabilmesi, gerekse bireysel 

girişimler için pozitif dışsallıklar yaratma becerisi nedeniyle kamunun yer almadığı bir dü-

zenin henüz inşadan uzak olduğu ve dolayısıyla bunun kuvvetle muhtemel bir ütopya ol-

duğu açıktır. Poper’ın bakış açısı eşliğinde özellikle Acemoğu ve Robinson (2020)’un ta-

nımlamalarında kamunun kaçınılmazlığının ön kabulü çerçevesinde leviathanı üçlü bir şe-

kilde sınıflandırma yoluna gitmişlerdir: (i) despotik leviathan, (i) prangalanmış leviathan, 

(iii) namevcut leviathan. Kamunun kaçınılmazlığının ifadesi olarak prangalanmış leviathan 

olgusunda kamu ve toplum arasındaki denge ifade edilirken, dengeyi bozan temel unsur 

olarak kamu gösterilmekte ve bu da kamu kaynaklarına dayalı yolsuzluğun derinleştirildi-

ğine temas etmektedir. 

Yolsuzluğun belirleyicileri ele alınırken, bunda kamunun önemli bir neden ve sonuç 

zinciri oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. Kamunun disipline edilmesi daha çok kurum-

sallaşma ile bağlantılı olduğu vurgulanırken, kurumsal yapılar içerisinde de siyasal ve eko-

nomik kurumsallaşmanın daha dinamik boyutlar taşıması nedeniyle itici rol üstlenebildiği 

ileri sürülmektedir (Acemoğlu ve Robinson. 2015). Yolsuzluk boyutunun sıklık ve derinlik 

itibarıyla bütün ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde ortaya çıktığı dikkat çeken unsurlardan-

dır (Ades ve Tella, 1997: 496). Bu ifadelerden hareketle yolsuzluğun kökeninde tamamen 

kamunun varlığının etkili olduğu vurgusu bir kez daha yapılabilir iken, kamunun da bü-

yüklüğünün bunu derinleştirdiği ileri sürülür (Arvate vd., 2010: 1013). Kamu büyüklüğü-

nün her zaman yolsuzluk anlamı taşımayacağı, özellikle sosyal devlet anlayışıyla fonksiyo-

nunu derinleştiren ülkelerde yolsuzluğunu bir panzehri olarak kamu görülebilmektedir ki, 

konuya bakış açısında Keynes’in refah devletinin maliyeti konusundaki endişelere rağmen 

sosyal güvenlik ağı sağlama fonksiyonuyla önemli yararlılığının olduğuna vurgu bulun-

maktadır (Yoeh, 2020). Diğer taraftan kamunun büyüklüğü veya ekonomik özgürlüklerden 

ziyade daha güçlü demokratik yapıların varlığının ise yolsuzluğu azalttığına dair bulgular 
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dikkat çekmektedir (Billger ve Goel, 2008: 299). Demokratik ortam açısından da demokrasi 

ve yolsuzluk boyutunun ne doğrusal ne de monotonik olmayan bir yapının varlığından zi-

yade, kübik bir seyrin varlığına dair bulgular yakalanmıştır (Campbell ve Saha, 2013). 

Yolsuzlukta kamunun büyüklüğünün etkili olduğu ileri sürülürken, kuvvetle muhtemel 

kamunun harcama kalemleri sınıflandırmasında yer alan cari, transfer ve yatırım harcama-

ları kalemleri boyutuyla yatırım harcamalarında yolsuzluğa açıklığın daha fazla olabileceği 

söylenebilir. Dolayısıyla bu çalışmanın motifini yaygın literatürdeki bakış açısında, kamu 

büyüklüğünden ziyade, kamunun yatırım yapma ve bunu da derinleştirmesinin etkili ola-

cağı düşünülebilir. Bu bağlamda kamu harcamaları alt kalemleri olarak cari-transfer-yatırım 

harcamaları şeklindeki tasnifte ulaşılabilir veri seti kısıtı nedeniyle hem dönem hem de ülke 

sayısının yeterliliği sorunu ortaya çıkmakta ve dolayısıyla homojen olmayan bir ülke grubu 

ile çalışılmak zorunda kalınmıştır. Yaygın literatür toplam kamu harcamalarının seyrini ele 

alırken, bu çalışmada kamunun hayatiyetini sürdürmek amacıyla yaptığı cari harcamalar ile 

sosyal devlet gereği olarak yaptığı transfer harcamalarında yolsuzluk boyutunun görece 

düşük olacağı veya dolaylı kanallardan gerçekleşeceği düşüncesinden hareketle yatırım 

harcamalarının yolsuzluğa daha fazla etkide bulunacağı düşünülebilir. Kısaca yolsuzlukta 

genelde kamu harcamaları ve özelde de kamu harcamalarının alt kalemleri inceleme konusu 

yapılırken, şüphesiz kalkınmışlığın yolsuzluk üzerine etkilerinin olacağına dair literatürün 

varlığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda kalkınmışlık göstergesi olarak birtakım değişken-

ler alınabilmekle birlikte hem geliri, hem sağlığı hem de eğitimi kuşatması açısından İnsani 

Gelişmişlik Endeksi [bkz. Nielsen ve Haugaard (2000); Neudorfer (2015)] ve buna ilaveten 

kentleşme oranlarının alınması yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede kamu ve yolsuzluk ilişki-

leri üzerine ikinci kısımda literatür özetlerine yer verilirken, cari literatürden hareketle 

kamu harcamaları çerçevesinde yolsuzluğu tetikleyen kontrol değişkenler türetilmesi 

amaçlanmıştır. Üçüncü kısımda da literatürden esinlenerek veri seti ve yönteme temas 

edilmiştir. Dördüncü kısımda yolsuzluğun belirleyicileri olarak kamu eksenli analizlere 

gidilmiştir. Beşinci ve sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme ve politika çıkarımı ya-

pılmaya çalışılmıştır. 

2. Literatür Araştırması 

Yolsuzluk ve kamu harcamaları arasındaki ilişkileri ele alan literatür incelenirken, litera-

türde gerek refah ve gelişmişlik göstergesi olarak kişi başına gelir, gerekse demokratik-

leşme düzeyi kontrol değişkenler olarak alınmaktadır. Buna ilaveten coğrafi ve nüfus bü-

yüklüğü gibi coğrafi unsurlar, eğitim düzeyi gibi sosyal yapı, dışa açıklık ve liberal eko-

nomi uygulamaları gibi göstergelerin kullanıldığı dikkat çekmektedir. 
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Literatürdeki çalışmaların genel olarak panel veri analizleri içerdiği dikkat çekerken, 

çalışmalarda yolsuzluk ile kamu boyutu ilişkilerini doğrudan ele alan çalışmaların yanı sıra 

daha çok yolsuzluk ile demokrasi boyutunun ele alındığı ve bu ikinci tipteki çalışmalarda 

kamu büyüklüğü veya kalitesi gibi değişkenlerin kontrol değişkenler olarak kullanıldığı 

dikkat çekmektedir. Bu türden çalışmaların yanı sıra kamuyu doğrudan değil, temsili değiş-

kenlerle de tanımlayan çalışmaların varlığı gözlenmektedir. Bu çalışmalar içerisinde Ades 

ve Di Tella (1997) tarafından yapılan çalışmada kamu boyutunu temsilen yargı sisteminin 

bağımsızlığı ele alınmış ve bunun ile yolsuzluk arasında ters yönlü ilişkinin varlığı tespit 

edilmiştir.  

Kamunun büyüklüğünün yolsuzluk üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalardan Husted 

(1999) bu iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin varlığını tespit edememiş iken 

Themudo (2014) tarafından yapılan çalışmada ise demokrasi boyutunun da dahil edilmesine 

karşılık yine kamu ve yolsuzluk boyutu arasında ilişkisizliğin varlığını ortaya koyamamış-

lardır. Diğer taraftan her iki değişken arasında ters yönlü ilişkiler yakalayan çalışmalara 

Goel ve Budak (2006) örnek gösterilebilirken, kamu büyüklüğü ile yolsuzluk arasında doğ-

rusal ilişkilerin olduğuna dair bulgular yakalayanlar arasında Arvate vd. (2010) tarafından 

yapılan çalışma dikkat çekmektedir. Billger ve Goel (2008) tarafından yapılan çalışmada 

ise yolsuzluk üzerine kamunun etkilerinin ters U eğrisi şeklinde olduğunu, yani ülkede 

kamu harcamaları arttıkça yolsuzluğun da buna paralel olarak arttığı, ancak belirli bir eşik 

düzeye ulaşıldıktan sonra söz konusu ilişkinin ters yönlü olduğuna dair belirleme yapılmış-

tır. 

Daha çok ülkelerin demokratikleşmesi ile yolsuzluk boyutunu dikkate alan ve buna 

kamu boyutunu kontrol değişken olarak dahil eden çalışmaların görece daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda Kotera vd. (2010) ve yine Kotera vd. (2012) ile Campbell ve 

Saha (2013), Jetter vd. (2015) ve Baklouti ve Boujelbene (2018) tarafından yapılan çalış-

malarda demokratikleşme açısından belirli bir olgunluk düzeyine ulaşmamış ekonomilerde 

yolsuzluk ile kamu harcamaları arasında pozitif ilişkilerin olduğunu, demokratikleşme dü-

zeyinde belirli bir düzeyde olan ekonomilerde ise iki değişken arasındaki ilişkilerin negatif 

olduğunu belirlemişlerdir.  

Literatür özetleri değerlendirildiğinde, bir kısım çalışmalarda kamu harcamaları ile yol-

suzluk arasındaki ilişkilerin “ters u eğrisi” şeklinde bir form sergilediği gözükmektedir. Bu 

durum, ülke gelişmeye başladıkça, kamunun ağırlığının ve buna paralel olarak yolsuzluğun 

da arttığı; belirli bir olgunluk ya da kalkınmışlık düzeyine ulaşıldıktan sonra, kamunun gi-

derek artan fonksiyonlarına paralel olarak harcamalarının da arttığı, ancak sosyoekonomik 
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gelişmişliğe paralel olarak şeffaflıktaki gelişmelerin yolsuzluğu azaltıcı etkiler yarattığı 

görülmüştür. Bu noktada özellikle gelişmiş toplumlarda demokratikleşmenin görece daha 

yüksek olduğu ve bunun da yolsuzluğu azaltıcı etkiler yaptığı vurgulanırken, gelişmişlik 

göstergelerinin içerisinde de kalkınma iktisadında temas edilen gelir, eğitim, sağlık, demok-

ratikleşme, kentleşme gibi göstergelerin sayıldığı ifade edilebilir. 

3. Veri Seti ve Yöntem 

Kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı ile ifade edilen kamunun büyüklüğündeki ar-

tışların yolsuzluğu tetiklediğine dair genel bir literatürün varlığı dikkat çekmektedir. Ancak, 

kamu harcamalarındaki artışların daha çok sosyal devlet olma gereği olarak büyüdüğüne 

dair yaygın kanı özellikle İskandinav ülkeleri özelinde kamusal büyümenin kaçınılmazlı-

ğına vurgu yapmaktadır. Bu nedenle kamu harcamalarının cari, transfer ve yatırım harca-

maları olarak ifade edilen alt ayırımları açısından konunun irdelenmesinin daha anlamlı 

olacağı düşünülebilir. Cari harcamaların devlet olma gereği olarak fonksiyonlarının bir 

yansıması olduğu ve transfer harcamalarının da sosyal devlet mantığı ile işletildiği düşü-

nülürse, kamunun yolsuzluğa açık olan harcama kaleminin yatırım harcamalarından kay-

naklanacağı ileri sürülebilir. Bu noktada kamu harcamalarının yolsuzluğa etkileri toplam 

boyutta değil, alt kalemleri itibarıyla ele alınmasında şüphesiz zenginliğin kaynağı olarak 

kamuyu gören İbn Haldun’dan Acemoğlu ve Robinson’a varıncaya  kadarki gelişmeler 

daha çok yolsuzluğa açık olan kamu harcamalarının varlığı sorgulanmaya değer kabul edi-

lebilir. 

Çalışmada kamu harcama alt kalemleri olan yatırım harcamaları, transfer harcamaları ve 

cari harcamaların yolsuzluk üzerindeki etkisi incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

ulaşılabilir veri setine sahip 17 ülkenin3 2010-2018 dönemine ait verileri kullanılarak kamu 

harcama alt kalemlerinin yolsuzluk üzerindeki etkisi statik panel veri analizi ile araştırıl-

mıştır. Araştırmada yolsuzluk algı endeksi bağımlı değişken olarak alınmış; kamu harcama 

alt kalemleri olarak yatırım harcamaları, transfer harcamaları ve cari harcamalar ana bağım-

sız değişkenler; insani gelişme endeksi, kentleşme oranı, demokrasi ve Gini katsayısı ise 

kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. Yolsuzluk algı endeksi Transperency International, 

kamunun yatırım harcamaları, transfer harcamaları ve cari harcamalar International 

Monetary Fund (IMF), insani  gelişme endeksi ve kentleşme oranı United Nations Development 

 

 
3 Avustralya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kostarika, Dominik Cumhuriyeti, Elsalvador, İzlanda, İsrail, Litvanya, 

Rusya, Güney Afrika, İspanya, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri 
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Programme (UNDP), demokrasi endeksi Freedom House, Gini katsayısı The Standardized 

World Income Inequality Database (SWIID) veri tabanından alınmıştır. Bu çerçevede kamu 

harcamalarının yolsuzluk üzerindeki etkisini analiz eden ekonometrik model aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur: 

lnCPIit = α + β1lnINVit + β2lnTRANSit + β3lnCURRENTit + β4lnHDIit + β5lnURBANit + 

β6lnDEMit + β7lnGINIit +µit (1) 

Modelde i ülkeyi, t zaman periyodunu ve μ hata terimini göstermektedir. lnCPIit yolsuzluk 

düzeyini göstermektedir ve Uluslararası Şeffalık Örgütünün yolsuzluk algı endeksine dayan-

maktadır. Yolsuzluk algı endeksinin en yüksek değeri 0, en düşük değeri 10’dur. Yani düşük 

değerler (0’a yaklaştıkça) yüksek yolsuzluk algısını, yüksek değerler (10’a yaklaştıkça) düşük 

yolsuzluk algısını ifade etmektedir. lnINVit yatırım harcamaları, lnTRANSit transfer harca-

maları, lnCURRENTit cari harcamalar olup kamu harcama alt kalemleridir. lnHDIit insani 

gelişme endeksidir. İnsani gelişme endeksinin en düşük değeri 0, en yüksek değeri 1’dir. Dü-

şük değerler (0’a yaklaştıkça) düşük insani gelişme düzeyini, çok yüksek değerler (1’e yak-

laştıkça) çok yüksek insani gelişme düzeyini ifade etmektedir. DEMit demokrasi endeksi olup 

Freedom House’un siyasi haklar ve sivil özgürlükler endeksine dayanmaktadır. Endeks 1 ile 7 

değerleri arasındadır. 1 en yüksek ve 7 de en düşük demokrasi düzeyini göstermektedir. 

lnURBANit kentleşme oranı ve lnGINIit Gini katsayısıdır. Çalışmada kullanılan değişkenler ve 

değişkenlere ait beklenen işaretlere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1: Değişkenlerin Açıklaması ve Kaynakları 

Değişken Açıklaması  Kaynak  Beklenen 
İşaret 

lnCPI  Yolsuzluk algı endeksi Transperency International (TI)  
lnINV Yatırım harcamaları International Monetary Fund (IMF) - 
lnTRANS Transfer harcamaları International Monetary Fund (IMF) - 

lnCURREN
T 

Cari harcamalar International Monetary Fund (IMF) - 

lnHDI İnsani gelişme endeksi United Nations Development Programme 
(UNDP) 

+ 

lnURBAN Kentleşme oranı United Nations Development Programme 
(UNDP) 

+ 

lnDEM  Demokrasi endeksi Freedom House - 
lnGINI Gini katsayısı The Standardized World Income Inequality 

Database (SWIID) 
- 

Çalışmada yöntem olarak panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Panel veri analizi, 

zaman serisi ve yatay kesit serilerinin birleştirilmesi ile oluşturulan serilerdir (Tatoğlu, 

2016: 4). Çoklu doğrusal bağlantı sorununun daha az olması, daha fazla serbestlik derecesi, 
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daha büyük bir veri seti ile çalışma imkanı sağlaması, birim değişkenliği, gözlenemeyen 

heterojenliğin olması gibi avantajları vardır (Gujarati ve Porter, 2014: 592-593; Tatoğlu, 

2016: 9-13; Güriş, 2018, 11; Baltagi, 2013: 6-8). Panel veri analizlerinde temel olarak kul-

lanılan üç yöntem vardır. Bu yöntemler birim ve zaman etkilerinin bulunmadığı havuzlan-

mış en küçük kareler yöntemi ile birim ve zaman etkilerinin bulunduğu sabit ve rassal etki-

ler modelleridir. Sabit etkiler modelinde birim etkinin açıklayıcı değişkenler ile ilişkili ol-

masına izin verilirken, rassal etkiler modelinde birim etkinin tümüyle rassal olduğu ve 

açıklayıcı değişkenler ile ilişkisiz olduğu varsayılmaktadır.  

Panel veri denklemi genel olarak aşağıdaki (2) no.lu model ile formüle edilmektedir 

(Akıncı vd., 2016: 87): 

 (2) 

i=1,2,……,N                t=1,2,…….,T 

(2) no.lu denklemde i kesitleri, t ise zamanı göstermektedir. Denklemde β eğim katsayıları-

nın değişmediği, sabit katsayıların yalnızca zaman verileri veya kesit verileri arasında ya da 

hem zaman hem kesit veri içinde değişme gösterdiği varsayıldığında sabit etkiler modelin-

den bahsedilmektedir. Sabit etkiler modeli her bir yatay kesit birimi için farklı bir sabit de-

ğer oluşturmaktadır (Özer ve Çiftçi, 2008: 229). Buna göre sabit etkiler modeli, (3) no.lu 

denklem yardımıyla ifade edilmektedir (Akıncı vd., 2016: 87). 

 (3) 

(3) no.lu denklemde, i yatay kesit birimi, t zaman, yit bağımlı değişken, Xit bağımsız de-

ğişkenler, β ortalama sabit terim, αi i kesiti için ortalama sabit terimden farklılık, ε hata te-

rimidir.  Açıklayıcı değişkenler ile hata terimi arasında bir ilişkinin olması durumunda sabit 

etkiler modelinin tahmincileri sapmasız olduğundan sabit etkiler modelinin kullanılması 

uygun olmaktadır. Aynı şekilde gözlem sayısının büyük ve kesit sayısının az olduğu du-

rumlarda da sabit etkiler modelinin kullanılması uygundur (Akıncı vd., 2016: 87-88).4 

 

4  Çalışmada N>T olmasına karşılık yine de fark GMM ve sistem GMM uygulanmış, ancak çalışmada GMM 
yöntemi kullanımını kısıtlayan unsur olarak zaman boyutunun kısa olması ortaya çıkmıştır. GMM yönteminde 
süreç dinamikleştirilmekte, yani bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri bağımsız değişken formatında dönüş-
türülmektedir. Burada ülkelere ilişkin olarak zaman diliminin kısalığı GMM tahmincisinin etkinliğini azaltıcı 
unsur olmaktadır. Diğer taraftan değişkenlerde ortaya çıkan heteroskedasite sorunu ise N>T olduğu durum-
larda kullanılan Driscoll- Kraay Tahmincisi ile robust değerler elde edilerek giderilmeye çalışılmıştır.  
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4. Analiz 

Panel veri analizlerinde testlere başlamadan önce genellikle serilerin durağan olup olmadı-

ğına bakılmaktadır. Serilerdeki durağanlık sınaması için birim kök testleri uygulanmakta-

dır. Ancak, birim kök testleri zaman aralığı kısa olan çalışmalarda risk teşkil etmektedir. 

Yani model normalde durağan olmasına rağmen yapılan birim kök testi sonucunda durağan 

olmama problemi ortaya çıkabilmektedir (Karlsson ve Lothgren, 2000: 254). Çalışmada da 

zaman aralığının kısa olmasından dolayı aynı problemle karşılaşıldığı için birim kök testi 

yapılmamıştır. 

Çalışmada öncelikle modelde birim ve zaman etkilerinin olup olmadığı F, LM ve LR 

testi ile incelenmiştir. Buna göre havuzlanmış en küçük kareler ile sabit etkiler arasında 

tercih için F testi, havuzlanmış en küçük kareler ile tesadüfi etkiler arasında tercih için LM 

ve LR testleri yapılmıştır. Birim ve zaman etkileri tespit edildikten sonra hangi modelin 

kullanılacağı Hausman testi ile belirlenmiştir. 

Tablo 2: F, LM ve LR Test Sonuçları 

F Testi  LM Testi  LR Testi  Hausman 
Testi 

Fbirim= 30.57  
(0.0000) 

LMbirim= 254.23 (0.0000) LRbirim= 143.37 (0.000) 

Fzaman =0.27  
(0.9745) 

LMzaman=0.00    (1.0000) LRzaman= 0.00    (1.000) 
27.90(0.0002) 

 
Yapılan F, LM ve LR testleri sonucunda modelde sadece birim etkilerin var olduğu, 

zaman etkilerinin var olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla tahminde havuzlanmış EKK 

değil, sabit etkiler veya rassal etkilerden birinin kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu-

nun için Hausman testi ile sabit etkiler ve rassal etkiler modellerinden hangisinin tercih 

edileceğine karar verilmiştir. Hausman testi sonucunda “açıklayıcı değişkenler ile birim 

etki arasında ilişki yoktur” şeklinde ifade edilen H0 hipotezi reddedilmekte, tesadüfi etkiler 

tahmincisinin tutarsız olduğuna ve sabit etkiler tahmincisinin geçerli olduğuna karar veril-

mektedir. Ayrıca sabit etkiler yaklaşımının teorik olarak tercih edilmesi de söz konusudur. 

Çünkü sabit etkilerde ülkeler arasında homojenitenin olmaması durumunda, yukarıda da 

belirtildiği gibi bu katsayılara yüklenerek parametreler homojen hale getirilmiş olmaktadır. 

Daha sonraki aşamada modelde heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası kore-

lasyonun varlığı test edilmiştir. Modelde heteroskedasite probleminin varlığı Değiştirilmiş 

Wald testiyle, otokorelasyonun varlığı Baltagi-Wu LBI testi (Yerel En İyi Değişmez Testi) 
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ile Bhargava vd. Değiştirilmiş Durbin Watson testiyle, birimlerarası korelasyonun varlığı 

Pesaran ve Frees testleriyle araştırılmıştır. Söz konusu problemlerin tespitine yönelik test 

sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3: Heteroskedasite, Otokorelasyon ve Birimlerarası Korelasyon Test Sonuçları 

 Chi-Square (χ2) Prob. Sonuç 
Değiştirilmiş Wald Testi 1140.18 0.0000 VAR 
Bhargava vd. Durbin-Watson Testi                  1.017<2 

Baltagi-Wu LBI Testi                  1.286<2 
VAR 

Pesaran Testi 1.851 0.0642 VAR 
Frees Testi 2.162>0.5811 (%1)  

2.162>0.3826 (%5)  
2.162>0.2828 (%10) 

VAR 

Tablo 3’te görüldüğü üzere Değiştirilmiş Wald Testi sonucunda birimlere göre 

heteroskedasitenin olmadığını ifade eden H0 hipotezi reddedilmekte, modelde 

heteroskedasite sorununun olduğu görülmektedir. Baltagi-Wu LBI testi (Yerel En İyi De-

ğişmez Testi) ve Bhargava vd. Değiştirilmiş Durbin Watson testleri sonucunda iki test ista-

tistiğinin de değeri 2’den küçüktür ve birinci dereceden otokorelasyonun AR(1) olmadığını 

ifade eden H0 hipotezi reddedilmektedir. Pesaran’ın test istatistiği sonucuna göre, H0 hipo-

tezi reddedilmekte, birimler arası korelasyon olduğu görülmektedir. Frees testi sonucunda 

birimler arası bağımlılığın olmadığını ifade eden H0 hipotezi reddedilmekte ve birimler ara-

sında korelasyon olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla modelde heteroskedasite, 

otokorelasyon ve birimler arası korelasyon problemlerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda model heteroskedasite, otokorelasyon ve birimlerarası korelasyonun varlığında 

tahmin edilmelidir. Söz konusu üç problemin aynı anda görülmesi durumunda kullanılan 

dirençli (robust) standart hataların elde edilmesi gerekir ki, N>T olduğu durumda Driscoll- 

Kraay Tahmincisi güçlü bir tahmincidir (Tatoğlu, 2016:276). Driscoll- Kraay Tahmincisi 

ile model yeniden tahmin edilmiş ve model bu sorunlardan arındırılmıştır. Tahmin sonuç-

ları Tablo 4’de sunulmuştur. 
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Tablo 4: Driscoll Kraay Tahmin Sonuçları 

Değişken  
Katsayı 

(Standart Hata) 

lnINV 
-0.011(*) 

(0.003) 

lnTRANS 
-0.004 
(0.033) 

lnCURRENT 
-0.059(**) 

(0.027) 

lnHDI 
0.526(***) 

(0.273) 

lnURBAN 
0.255(**) 

(0.109) 

lnDEM 
-0.084(*) 

(0.022) 

lnGINI 
-0.197 
(0.188) 

C 
0.628 

(0.490) 
N 153 
R2 0.06 
F 58.41(*) 

 
Not: Katsayıların istatistiki açıdan anlamlılığı yıldız simgesi ile resmedilmiş ve buna göre (*), (**) ve 
(***) sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Katsayıların altında bu-
lunan parantez içindeki değerler standart hatayı göstermektedir. 

 
Tablo 4’de birinci sütunda bağımsız değişkenler ve test istatistikleri yer alırken, ikinci 

sütunda katsayı ve standart hata değerleri yer almaktadır. Tahmin sonuçlarına göre, temel 

bağımsız değişkenler olan yatırım harcamaları %1, cari harcamalar %5 önem düzeyinde 

istatistiki bakımdan anlamlı iken, transfer harcamaları anlamsız çıkmıştır. Kontrol değiş-

kenleri insani gelişme endeksi %10, kentleşme oranı %5, demokrasi endeksi %1 önem dü-

zeyinde istatistiki bakımdan anlamlı, Gini katsayısı istatistiki bakımdan anlamsızdır. Diğer 

taraftan değişkenlere ait katsayı işaretlerinin beklentisi yatırım harcamaları, transfer harca-

maları, cari harcamalar, demokrasi endeksi ve Gini katsayısı için negatif; insani gelişme 

endeksi ve kentleşme oranı için pozitiftir. Çalışmada değişkenlerin katsayı işaretleri bekle-

nildiği gibi çıkmıştır. Temel değişkenlerden yatırım harcamaları ile cari harcamaların yol-

suzluk üzerindeki etkisi negatiftir. Araştırmada ele alınan ülkelerde yatırım harcamaları ile 

cari harcamalar arttıkça, yolsuzluk algı endeksi azalmakta, yolsuzluk düzeyi yükselmekte-

dir. Bu sonuçların, Goel ve Budak (2006) ile ters, Themudo (2014)’nin ilişkisizliğiyle 

örtüşmeyen, Billger ve Goel (2008), Kotera vd. (2010) ve Kotera vd. (2012), Campbell ve 

Saha (2013)’in kamu eşik değer hipotezi ile belirli düzeyde örtüştüğü, Arvate vd. (2010) ile 

paralellik arz ettiği görülmüştür. 
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Kontrol değişkenlerinden insani gelişme endeksi ve kentleşme oranının yolsuzluk üze-

rindeki etkisi pozitiftir. İnsani gelişme endeksi ve kentleşme oranı arttıkça, yolsuzluk algı 

endeksi artmakta, yolsuzluk azalmaktadır. İnsani gelişme endeksinde meydana gelen artış 

yolsuzluk düzeyi üzerinde azalışa [Campbell ve Saha (2013) ve Jetter vd. (2015) ile örtü-

şen]; kentleşme oranında meydana gelen artış yolsuzluk düzeyi üzerinde azalışa neden ol-

maktadır. Demokrasi endeksinin yolsuzluk üzerindeki etkisi ise negatiftir. Demokrasi en-

deksi düştükçe, yani demokrasi düzeyi yükseldikçe, yolsuzluk azalmaktadır. Demokrasi 

endeksinde meydana gelen azalış (demokrasi düzeyinde artış) yolsuzluk algı endeksi üze-

rinde artışa (yolsuzluk düzeyi üzerinde azalışa) neden olmaktadır. Bu bulgu da Billger ve 

Goel (2008) ve Baklouti ve Boujelbene (2018) ile paralellik arz etmektedir. Diğer taraftan 

tahmin edilen modelde gelir eşitsizliği ile yolsuzluk arasındaki ilişki de anlamsız çıkmıştır. 

Eşitsiz gelir dağılımı ile yolsuzluk arasındaki ilişkinin anlamsız çıkmasının ülkelerin eko-

nomik gelişme düzeyi ile ilgili olduğu düşünülebilir. 

Tahmin edilen modelde araştırma konusu yapılan ülkelerde transfer harcamaları ile yol-

suzluk arasındaki ilişki anlamsız çıkmıştır. Bir başka deyişle transfer harcamaları yolsuzluk 

düzeyini etkilememektedir. Bürokratlar, bazı alt harcama kalemlerinin tahsisinde çok geniş 

takdir yetkisine sahipken, bazılarında nispeten daha kısıtlı takdir yetkisine sahip bulun-

maktadırlar. Transfer harcamalarındaki yolsuzlukların derecesi de bürokratların takdir yet-

kilerinin derecelerine bağlıdır. Bürokratların takdir yetkilerinin bu alanda sınırlı olması ne-

deniyle transfer harcamalarının yolsuzluk ile ilişkisinin düşük olma ihtimali veya aralarında 

ilişki olmaması muhtemeldir. Diğer taraftan gelişmişliğe bağlı olarak kamu harcamalarının 

transferler boyutunda ortaya çıkan artışların sosyal devlet anlayışının bir yansıması olduğu 

ve bu bağlamda yolsuzluk eğilimini daha elimine edici rol üstlendiği söylenebilir. Cari har-

camaların ise büyük oranda personel giderlerinden oluşmasına karşılık yolsuzluğu etkiledi-

ğine dair bulgu, özellikle meritokrasiden sapmaların kaynak etkinliğini bozucu boyutunun 

yanı sıra ahbap-çavuş ilişkilerine açıklıktan dolayı yolsuzluğu artıcı unsur olabileceği düşü-

nülebilir. Yatırım harcamalarının ise bünyelerinde belirli bir yatırımı gerektirmesi nede-

niyle yolsuzluğun cari harcamalardan ziyade yatırım harcamalarında daha yoğun olduğu 

düşünülmektedir.  

5. Sonuç 

Kamu kesiminde meydana gelen yolsuzluklar sonucunda kamu harcamaları özelinde ülke 

ekonomileri olumsuz etkilenmektedir. Yolsuzlukların olması sonucunda kamusal harcama-

ların genel olarak yolsuzlukların yoğun olduğu alanlara aktarılması, kamu kesiminin gö-
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revlerini etkin biçimde yerine getirilmesini önleyici bir durum yaratmaktadır. Bunun sonu-

cunda kamu alt harcama kalemlerinde yolsuzluk kaynaklı gerçekleşen artışlar farklılık 

göstermektedir 

Çalışmada kamu harcama alt kalemlerinin yolsuzluk üzerindeki etkisi 17 ülkenin 2010-

2018 dönemi verileri kullanılarak statik panel veri analizi ile araştırılmıştır. Yolsuzluk algı 

endeksi bağımlı değişken olarak alınmış; yatırım harcamaları, transfer harcamaları ve cari 

harcamalar kamu alt kalemleri olup ana bağımsız değişkenler olarak modellenmiş; insani 

gelişme endeksi, kentleşme oranı, demokrasi endeksi ve Gini katsayısı ise kontrol değiş-

kenleri olarak kullanılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, yolsuzluğa etkileri bakımından 

transfer harcamaları ve gelir eşitsizliği haricinde, diğer değişkenlerin teorik olarak beklenen 

etkiyi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda yatırım harcamaları ile cari harca-

maların artışının yolsuzlukları artırdığı görülmektedir. Diğer taraftan insani gelişme en-

deksi, kentleşme oranı ve demokrasi düzeylerindeki artışın yolsuzlukları azalttığı tespit 

edilmiştir.  

Sonuç olarak kamu harcama alt kalemlerinden transfer harcamalarının yolsuzluk üze-

rinde bir etkisi yokken, yatırım harcamaları ile cari harcamalar yolsuzluğu artırmaktadır ki, 

kamu kesiminde etkinliğin ve rasyonelliğin sağlanamadığı ve şeffaf politikaların uygulan-

madığı bir ortamda kamu harcamalarının yolsuzlukları artırması kuvvetle muhtemel ol-

maktadır. Dolayısıyla kamunun sosyal devlet olma fonksiyonuyla yaptığı transfer harca-

malarının yolsuzluk eğilimi üzerinde etki yaratmaması ve hatta İskandinav ülkeleri özelinde 

olduğu zengin ile fakir arasındaki mesafeyi daraltıcı fonksiyon görmesi nedeniyle kamunun 

olumlu yönü olarak telakki edilebilir. Ancak, kamunun cari ve yatırım harcamalarında kay-

nak israfı yarattığı ve bunun da kamusal rant dağıtım mekanizmalarının varlığına işaret ede-

rek yolsuzluğu derinleştirici etkiler yarattığı söylenebilir.  

Bu bağlamda toplumlar geliştikçe, bunun yansıması olan kentleşme oranlarındaki artış, 

demokratikleşme ve sosyo-ekonomik anlamda daha iyi hayat standartlarına ulaşma yönün-

deki ilerlemeler yolsuzluğu azaltıcı rol oynayabilmektedir. Diğer taraftan kamunun gerek 

cari, gerekse yatırım harcamaları boyutuyla şeffaflığı ne nispette artırabilirse ve düzenleyici 

politikaları ne kadar iyileştirebilirse, yolsuzlukla mücadelede o kadar başarılı olabileceği 

ileri sürülebilir. Bu çerçevede prangalanmış leviathan vurgusunu sağlayacak mekanizma, 

kamu adına harcamada bulunanların hesap verebilirliklerinin derinleştirilmesine bağlı ol-

duğu bir yapının tesis edilmesinin kuvvetle muhtemel yolsuzluk algısını da azaltıcı rol oy-

nayabilir. Diğer bir ifadeyle özellikle kamu harcamalarında hesap verebilirlik, şeffaflık ve 

öngörülebilirlik ilkelerinin işletilmesi yolsuzluğun azaltılmasında etkili olacaktır.   
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